
VEDTÆGTER FOR 
HERFØLGE BOLDKLUB 

Navn-formål-medlemmer
§ 1

1. Klubbens navn er ”Herfølge Boldklub 1921”, hjemsted Herfølge Sogn. 

2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang og kendskab til forskellige typer af 
idræt og andre aktiviteter under kammeratlige former. Såfremt der etableres nye idræts-
grene som underafdelinger af Herfølge Boldklub, oprettes der særskilt budget og regnskab 
for disse.
Klubben skal ledes upolitisk, og politisk agitation under klubbens navn medfører udeluk-
kelse. 

3. Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke ethvert medlem, som ved sin opførsel skader klubbens 
virke. 
Udelukkelsen kan ankes til generalforsamlingen. 
 

§ 2 
1. Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i klubbens arbejde. 

2. Bestyrelsen fastsætter kontingentet. Kontingentet kan kun ændres ved generalfoor-
samling. Kontingentet betales hel- eller halvårligt forud. Medlemmerne har pligt til selv at 
sørge for, at kontingentet indbetales rettidigt. Restance kan medføre udelukkelse, såfremt 
restancen ikke er betalt 14 dage efter påkrav. Genoptagelse som medlem samt udstedelse 
af spillercertifikat til andre klubber kan kun ske med restancens betaling. 

Bestyrelsen
§ 3

1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 9 medlemmer:
 
Formand, næstformand samt 3 - 7 bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år og afgår efter tur således:
 
Ulige år: Næstformand og 1 - 3 bestyrelsesmedlemmer
 
Lige år: Formand og 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer 

Formanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen. 

På generalforsamlingen kan vælges 2 bestyrelsessuppleanter. 
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. 



2. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med beslutningskompetence under ansvar over-
for bestyrelsen. 

3. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere besty-
relsesmedlem i klubben. 

4. Gældsforpligtelser skal tiltrædes af den samlede bestyrelse. 

5. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 

6. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 
der påhviler foreningen. 

Regnskab og revision. 
§ 4 

1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen frem-
lægge et 
revideret og underskrevet regnskab med tilhørende status. 

2. Bestyrelsen udpeger revisor iht. gældende lovgivning 

3. Bestyrelsen udpeger revisorsuppleanter iht. gældende lovgivning 

Generalforsamlingen 
§ 5

1. Generalforsamlingen, der afholdes én gang årligt inden 1. marts, er klubbens højeste 
myndighed. Den indkaldes med 14 dages varsel ved information på klubbens hjemmeside. 
I ekstraordinære situationer som Covid-19 kan generalforsamlingen afholdes online.

Dagsorden
       1. Valg af dirigent
       2. Valg af stemmetællere
       3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
       4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
       5. Indkomne forslag 
       6. Valg til bestyrelsen
                  •     Valg af formand i de lige år
                  • Valg af næstformand i de ulige år
                  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i lige år
                  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år
                  • Valg af 1 – 2 suppleanter
7. Eventuelt



2. Stemmeret har ethvert medlem, som ikke er i restance med sit kontingent. 

3. Valgbar til tillidsposter er kun medlemmer over 18 år og kun fremmødte medlemmer, med-
mindre 
der foreligger en skriftlig erklæring om, at vedkommende er villig til at modtage valg. 
Medlemmer under 18 år har stemmeret ved værge.
Navne på kandidater, som ønskes opstillet til valg til bestyrelsen på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde sen-
est 10 dage før generalforsamlingen og offentliggøres 7 dage før.

5. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der skal lede forhandlingerne. 

6. Skriftlig afstemning finder sted på forlangende. 

7. Til forandring af paragrafferne kræves 3/4 af de afgivne stemmer. 

8. Til opløsning af klubben, eller sammenlægning/fusion med anden/andre klubber kræves 
51 % af 
samtlige medlemmer. Dette gælder ligeledes for en ændring af denne lov. Såfremt der ikke er 
nok 
fremmødte, skal der inden for 1 måned indkaldes til ny generalforsamling, hvor afgørelse 
sker ved 
almindeligt stemmeflertal. 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
§ 6

1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger det samme indkaldelsesvarsel, som 
er gældende for den ordinære generalforsamling. 
 

Almindelige bestemmelser 
§ 7 

1. Bestyrelsen tilrettelægger ledelsen af ungdoms- og seniorhold, således som den til enhver 
tid finder det formålstjenligt. 

2. Bestyrelsen vælger selv repræsentanter til de forskellige delegeretmøder. 

3. Ved beslutning om Herfølge Boldklubs opløsning tager generalforsamlingen stilling til for-
muens anvendelse, som skal gå til et almennyttigt formål i Herfølge Sogn, Køge Kommune.
 

22. juni 2021 
Bestyrelsen


